Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska varje kommun anta en plan för sina biblioteksverksamheter.
Denna biblioteksplan är ett kommunövergripande styrdokument och anger riktningen för
biblioteksverksamheterna i Kungsbacka kommun under perioden 2021–2024. Den ska vara ett redskap för
personal och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheterna, men även synliggöra utbudet och servicen för
invånarna samt gynna deras möjlighet att påverka och ställa krav. Planen omfattar alla bibliotek som
Kungsbacka kommun är huvudman för. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur &
Fritid (ansvar folkbiblioteken1), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar Gymnasiebiblioteken), Förskola &
Grundskola (ansvar för- och grundskolebibliotek) samt Vård & Omsorg2.
Riktningen för 2021–2024 är utarbetad i samarbete mellan förvaltningarna för Kultur & Fritid, Gymnasium
& Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola utifrån bibliotekslagen (2013:801), skollagen (2010:800) och
lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197), Vision 2030 samt ytterligare
styrdokument såsom läroplaner och lokala planer. I bilaga anges och förklaras dessa och övriga
styrdokument.
Utifrån denna plan ska sedan förvaltningarna för Kultur & Fritid, Gymnasium & Arbetsmarknad och
Förskola & Grundskola ta fram handlingsplaner med konkreta mål till hur denna övergripande biblioteksplan
ska uppnås. Dessa handlingsplaner beslutas av respektive nämnd för sig.
Den här versionen är en reviderad version av den plan som antogs 2017-09-26 av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för de ovan listade nämndernas gemensamma plan till nämnden
för Kultur & Fritid. En utvärdering och revidering av denna plan ska ske under hösten 2023. Revidering bör
också göras vid större förändringar som påverkar biblioteksverksamheten. Revidering kan också ske i de fall
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Biblioteken i Kungsbacka
Vård & Omsorg köper folkbiblioteksverksamhet av Biblioteken i Kungsbacka

biblioteksverksamheter på egen hand initierar en större förändring. En ny övergripande plan ska tas fram
inför 2025.

•
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i
samhällslivet. Biblioteken ska bidra till den fria åsiktsbildningen samt stödja ett fritt meningsutbyte.
Det är därför viktigt att verka för att öka den källkritiska kompetensen och MIK (medie- och
informationskunnighet) bland invånarna.

•
Bibliotek är för alla, och som sådana ska biblioteken verka för det demokratiska samhället och för
social hållbarhet. Folkbiblioteket och skolbibliotekets uppdrag skiljer sig dock åt. Folkbiblioteken är
ett av samhällets få öppna, oberoende och kostnadsfria rum och mötesplatser, en funktion som ska
värnas. Skolbiblioteken ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas
lärande. Alla skolor ska erbjuda eleverna tillgång till en väl utrustad och tillgänglig
skolbiblioteksverksamhet och sträva efter adekvat bemanning.
•
En viktig demokratifråga är att alla Kungsbackabor kan läsa och förstå vad de läser. Biblioteken ska
därför erbjuda ett relevant och uppdaterat medieutbud som präglas av allsidighet och kvalitet.
Läskunnighet och läsförståelse är nödvändigt för att förstå och hantera omvärlden, oavsett hur
läsningen sker. Biblioteken ska därför bedriva läsfrämjande verksamhet utifrån det vidgade
textbegreppet där alla berättarformer ryms. Biblioteken ska ha ett särskilt fokus på målgruppen barn
och ung, och med särskilt fokus på de prioriterade målgrupperna.
•
Biblioteken ska arbeta för digital delaktighet och ge ingångar till det digitaliserade samhället. En
ökad digital självständighet leder till att individen har förutsättningar för att bli mer inkluderad i
samhället. Att verka för att öka den källkritiska kompetensen och tillgången till allsidig information
för invånarna är därför en viktig del. Särskilt fokus ska också ligga på barn och unga där det
utforskande arbetssättet och kopplingen till det läsfrämjande uppdraget ska vara tydligt.
Biblioteksverksamheten ska även stödja innovation och samhällsförbättrande insatser kopplade till
digitalisering.

